
BOXER/12 bestelformulier
voor Nederland en België

Nederlandse en Belgische gebruikers kunnen de producten van Boxer Software aanschaffen bij diens Nederlandse 

agent, CopyCats S&S, die u tevens kostenloze technische ondersteuning biedt. De software wordt u via e-mail 

geleverd. Ongeacht de leverings- en betaalwijze ontvangt u een btw-nota voor uw administratie. Om tot bestelling 

over te gaan vult u dit formulier in en stuurt u het per e-mail, fax of post aan:

CopyCats Software & Services Tel. +31 (0)72 5745993

Postbus 1088 Fax  +31 (0)72 5726559

NL-1700 BB  Heerhugowaard E-mail info@copycats.nl

Nederland BTW-Nr.: NL-185152119B01

a.u.b. duidelijk en volledig invullen

Bedrijf    : .................................................
Afdeling : .................................................
Naam       : [ ]Hr [ ]Mw .....................................
Adres      : .................................................
PC, Plaats : .................................................
Land       : ........... E-mail: .............................
Telefoon   : ...................... Fax: .....................
BTW-Nr     : (bedr./inst. België) |B|E|-|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Voor Boxer/12 gelden de volgende prijzen (inclusief 19% BTW): 

1 user:  57,00 |  6us: 202,50 | 15us: 335,00 |  50us:  773,50 |  250us:  2740,00

2 us. :  95,00 |  7us: 217,50 | 20us: 404,00 |  75us: 1049,00 |  500us:  4870,00

3 us. : 131,00 |  8us: 232,50 | 25us: 470,00 | 100us: 1314,00 |  750us:  6855,00

4 us. : 161,50 |  9us: 248,00 | 30us: 534,00 | 150us: 1810,00 | 1000us: 8760,00

5 us. : 188,00 | 10us: 263,00 | 40us: 656,00 | 200us: 2280,00 | 2000us: 15925,00

N.B.: zakelijke klanten uit België betalen geen BTW indien zij hierboven hun (geldige) BTW -nummer invullen. Deel in dat ge val het 

totaalbedrag van uw order door 1,19 om het door u verschuldigde nettobedrag te berekenen.

Licentieaantal:   ..............  gebruikers.    Totaal orderbedrag in Euro: ...............

Betaalwijze:

[ ] NL:   Overgemaakt aan Postbank 4328577 of ING 68.59.35.701

[ ] B:    Overgemaakt aan Postrekening 000-1656064-80

[ ] NL+B: via PayPal (in Euro) aan info@copycats.nl

[ ] NL+B: Op rekening / op factuur (alleen overheid, onderwijs en grootbedrijf –

plaats een firmastempel of voeg een officiële inkooporder bij)

Datum: Handtekening (*): Uw ref. of ordernr. (optioneel):

....-....-2006 ....................... .........................

(*) alleen vereist bij bestelling op rekening

Genoemde prijzen zijn geldig t/m 31 dec. 2006. Neem na die datum s.v.p. eerst contact op.

CopyCats is sinds 1992 ingeschreven onder nr. 37064222 bij de Kamer van Koophandel van Noordwest-Holland.


